
 

 

'mei autovrij' 
 

Het idee om een maand niet met de auto naar school te komen of opgehaald te worden.  

Een simpel idee welke niet veel nodig heeft… buiten een gedragsverandering. 

 

Stap 1: 

Inventariseren welke scholen mee doen. 

Let op: als school zijnde wordt er niet veel van u verwacht maar het resultaat zou enorm kun-

nen zijn.   

Aanmelden (of afmelden) kan via e-mailadres invullen 

 

Stap 2:  

We hebben de BOA’s gevraagd een 0 meting te doen.  

Samen met de JGR komen de BOA’s in mei op diverse dagen weer “controleren”.  

 

Stap 3:  

De deelnemende scholen krijgen banners (graag op een zichtbare plaats/bij de weg ophangen).  

Het onderstaande plaatje is een voorbeeld/dus nog niet definitief. 

Het zou fijn zijn als jullie op het digibord ook een flyer (is nog niet gemaakt) willen zetten om de 

kinderen te informeren. 

Het zou ook fijn zijn als jullie deze flyer door middel van het ouder informatiesysteem of mail 

willen doorsturen.   

Ook zal in de plaatselijke krant een oproepje komen om mee te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Stap 4: 

De mensen die met de auto naar school komen worden aangesproken en gevraagd of zij ook 

mee willen doen. 

Het aantal auto’s wordt wederom geteld.  

Omdat we deze dag niet aan willen kondigen vragen wij om uw medewerking.  

Graag willen de BOA’s met de twee leerlingen van uw school die in de JGR vertegenwoordigd 

zijn de telling doen.  

Het kan dus zijn dat een BOA 15 minuten voor het einde van de les deze leerlingen uitnodigt om 

buiten te komen tellen en mensen aanspreken.  

In de ochtend kan het zijn dat deze leerlingen iets later in de klas zitten.  

Even voor de duidelijkheid. Het is niet verboden om met de auto te reizen. Er wordt dus ook niet 

bekeurd o.i.d. 

  

Stap 5: 

Omdat er wordt geteld wordt er hopelijk een afname zichtbaar.   

Nu is elke school die meedoet al een winnaar! 

- Bewegen is gezond 

- Het is beter voor het milieu  

- De klachten over de vele auto’s rondom school die voor verkeersonveiligheid zorgen zul-

len afnemen  

- Enz…. 

Maar voor de school die de grootste afname in auto’s laat zien zal er een leuke prijs klaar staan. 

Wat deze is…… 

 

Stap 6: 

Eventueel volgend jaar herhalen.  

 

 

 


